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मुलाांची बाग  
स्फूर्तिदायी चचत्रकथा  
लेखकः मायकेल फोरमन  

मराठीतः प्रभाकर नानावटी  



2

त्या लहान मुलाचे ववश्व सांपूर्िपरे् नष्ट 
होऊन गेले होते. अवती भोवती घरां-दारां 
पडल्यामुळे दगड-ववटाांच ेव मातीच े
ढिगारच ढिगार. काटेरी ताराांच्या
कुां पर्ामुळे आणर् सैर्नकाांच्या कडक 
पहाऱ्यामुळे  समोरील गार डोंगरावर जारे् 
मुष्ष्कल झाले होते. यापूवी डोंगरावर 
वडडलाांबरोबर तो अनेकदा गेला होता.  
या दगड मातीच्या ढिगाऱ्यातील एक ढहरवे 
अांकुर आशेचे ककरर् पसरवू शकेल का?
ही एक साधी, सरळ, दःुखाला फुां कर 
घालर्ारी व जगण्याला स्फूती देर्ारी 
चचत्रकथा आहे.  
मुलाांची बाग ही मानवाला वाढहलेली 
आदराांजली. 
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रात्रीचा पाऊस थाांबल्यानांतर त्या मुलाला दगड मातीत ढहरवे असे काही 
तरी ढदसले. जवळ जाऊन पाढहल्यानांतर तेथे एक इवलेसे रोप होते. सूयािचे 
ककरर् पाहून ते रोप डोके वर काित होते.  

मुलाांनी आजूबाजचूी दगड माती व ववटा बाजूला सारून रोप सुकू नये ककां वा 
दगडाखाली गाडली जाऊ नये याची काळजी घेतली.  मुळात ते झाडाचे रोप 
आहे का की नुसते गवत याचीसुद्धा त्याला कल्पना नव्हती. या वाऴवांटात 
जगण्यासाठी रोपाला भरपूर सांघर्ि करावा लागर्ार हे मात्र स्पष्ट ढदसत 
होते. 



4



5



6

अवती भोवती बघत असताना त्याला तेथे एक पत्र्याचा मोडका डबा 
ढदसला. त्यात पावसाचे पार्ी साचलेले होते. त्यानी डबा उचलून रोपाच्या 
इथे गेला.  
“हे वपऊन टाक,” तो कानात साांचगतल्यासारखे गुर्गुर्त होता. “हे वपऊन 
टाक.”
सूयि आकाशात वर वर चित होता. रोपाला ऊन लागू नये म्हर्ून तेथेच 
खाली पडलेले गोर्पाट उचलून व तारा वापरून रोपासाठी आडोसा त्यानी 
तयार केला.  
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त्या मुलाचे ववश्व दगड-ववटा-मातीच्या ढिगाऱ्यानी व काटेरी ताराांच्या 
कुां पर्ानी वेिलेले होते. उन्हाळ्यात सुसाट वारा सुटून सगळीकड ेधूळच 
धूळ साचत होते. समोर बर्घतल्यावर डोंगर ढदसत होते. तेथे थांडगार 
पाण्याचे झरे आहेत हे त्याला ठाऊक होते. कारर् एक दोनदा तो त्याच्या 
वडडलाांबरोबर तेथे गेला होता. परांतु काटेरी तारेच्या कुां पर्ाच्या पलीकड ेतो 
डोंगर आजउभा होता.   
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पुिील ककत्येक आठवड ेतो त्या रोपाची काळजी घेत 
होता. रोप मोठे होत होत आता ती वेल झाली होती.  
व तारेच्या कुां पर्ाला ववळखा घालत होती. ती द्राक्षेची 
वेल आहे हे आता त्याला कळले.  
हळू हळू वेल तारेला वेटोळे घालू लागली.  र्तची दाट 
ढहरवीगार पानां खालच्या मऊ मऊ मुळाांना सावली देत 
होत्या. त्यामुळे ती वेल आर्खी जोराने वािू लागली. 
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वेलीच्या त्या गार सावलीत पक्षी व फुलपाखरां ववश्ाांती घेऊ लागल्या. 
येताना त्या नवीन बबया व पराग आर्त होत्या. त्यामुळे इतरत्रही वेलां 
वाित वाित बागेसारखी ढदसू लागली. बाग वािू लागली.  
आता त्याला लपववरे् अशक्य होऊ लागले.  
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त्याची दोस्त मांडळी खेळण्यासाठी तेथे जमू लागले. सावलीत 
बसू लागले.  खेळू लागले. काही ढदवसातच बाग खेळाचे मैदान 
झाले. 
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परांतु एके ढदवशी एक दःुखद घटना
घडली.  कुां पर्ापलीकडचे सैर्नक त्या
वेलीला मुळासकट उपटून कािले. बघता 
बघता बाग नाढहशी झाली. त्या 
उपटलेल्या वेलीला एका खड्डड्डयात फेकून 
ढदले.  



15

मुलाला फारच वाईट वाटले. तो फारच दःुखी, कष्टी  झाला होता.  
यानांतर आपर् वेदना सहन करू शकर्ार नाही, असे त्याला वाटले.  
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त्यानांतर थांडीचे ढदवस आले.  
तो मुलगा व त्याचे घरचे सवि एका मोडक्या तुटक्या घरात 
थांडी पावसात थरथर कापत कसे तरी ढदवस काित होते.  
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त्या वर्ी वसांत कालसुद्धा थोड ेउशीराने आला. रात्री पाऊस पडत होता. 
पावसाच्या दसुऱ्या ढदवशी त्या मुलाला कुां पर्ाच्या पलीकडील खड्डडयात 
रोपाची हलर्ारी ढहरवी पान ढदसू लागली. द्राक्षेच्या वेलीच्या बबया 
इतस्तत पसरल्यामुळे तेथे पुन्हा रोपां उगवली होती. थांडीमुळे ती ष्जवांत 
झाली. सगळ्या मुलाांना या नवीन उगवलेल्या रोपाांचीच चचांता. त्याांना 
पार्ी कोर् घालर्ार? कारर् मुलाांना कुां पर्ाच्या पलीकड ेजाण्यास बांदी 
होती.  
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मात्र एके ढदवशी त्या खड्डड्डयात खेळत असलेली  एक लहान मुलगी
त्याला ढदसली. र्तच्या हातात एक बादली होती. आणर् त्यातील 
पाण्याने ती रोपाांना पार्ी घालत होती.  
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ती रोज सांध्याकाळी तेथे यायची. पहाऱ्यावरील सैर्नक र्तला अडवून 
ववचारतील की काय अशी भीती त्याच्या मनात होती. कारर् रोपां त्याांच्या 
आसपासच वाित होत्या. परांतु सैर्नकाांना त्यात काही वावगे आहे असे 
वाटले नाही.  
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काही ढदवसात त्या मुलीनी  उजाडलेल्या बागेला ष्जवांत केली. त्या 
इवल्याशा रोपाांना रोज पार्ी घालून खड्डड्डयाच्या बाहेर डोके कािण्याइतके 
र्तने त्याांना वािवले.  
“बघा,!” तो जोर जोराने साांगत होता.. “येथे येऊन बघा! माझी वेल 
दसुऱ्याांदा वािलेली आहे व ताठ उभी आहे!”
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काही रोपां  कुां पर्ाच्या या बाजूलासुद्धा वाित होत्या. मुलगा पुन्हा 
एकदा त्या रोपाांना पार्ी घालून त्याांची काळजी घेऊ लागला. काही 
ढदवसात ती वेल  वाित वाित कुां पर्ाच्या तारेला वेटोळे घालू लागली. 
ही वेल तशीच वाित वाित पलीकडील वेलीत ममसळून गेली. त्या
एकमेकात गुांतून गेल्या.   
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वेलीच्या ढहरव्या पानात काटेरी तारेचे कुां पर् पूर्िपरे् झाकून गेले. 
तार ढदसेनाशी झाली. पुन्हा एकदा पक्षी आणर् फुलपाखरां वेलीवर 
घरटां करून राहू लागल्या.  
सैर्नकाांना पुन्हा एकदा येवू दे. मुलगा मनातल्या मनातल्या म्हर्त 
होता, खोलात गेलेली मुळां व चारी बाजूला पसरलेली बबया... 
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एके ढदवशी हे कुां पर् पूर्िपरे् नष्ट होऊ दे.  त्यानांतर आपर् सवि 
त्या पलीकडील डोंगरावर जाऊ. खेळू, मजा करू...  
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